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GAIA: ALKATETZAREN DEKRETUZ (2002/2701 DEK., 2022/08/04) IZENDATUTAKO 

EPAIMAHAIAREN ERABAKIA, BASAURIKO UDALERAKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO 

TEKNIKARIEN (A1) POLTSA ERATZEKO PROZESUAN, LEHEN ARIKETAREN PUNTUAZIOAK 

DIRELA-ETA AURKEZTU DIREN ALEGAZIOEN HARIRA.  

 

1.- 07899**16Z NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOAK 

 

1.1. 14. GALDERARI. 

Planteamendua: d) erantzuna baliozkotzat hartzen bada ere, uste du b) dela zuzena, zati 

dogmatikoak Atariko Titulua eta I. Titulua barne hartzen dituelako, eta horien artean 

dago b) erantzunak aipatzen duen 1 artikulua. Erreklamatzaileak dio b) erantzunak ez 

duela esaten zati dogmatikoak barne hartzen dituela “esklusiboki” Atariko Titulua eta 1. 

artikulua, bi-biak atal dogmatikoaren parte direla baizik. 

Erantzuna: 

 Hauxe da 14. galdera (gorriz, erantzun zuzena; horrela, galdera guztietan).   

Konstituzioaren zati dogmatikoak: 
 

a) Estatuko botereen antolaketa jasotzen du. 
b) Hitzaurrea eta I. artikulua jasotzen ditu, bere ordenamendu juridikoaren balio 

nagusiak adierazten baititu, hots: askatasuna, justizia, berdintasuna eta aniztasun 
politikoa. 

c) Atariko titulua jasotzen du, baina ez I. titulua. 
d) Bakar bat ere ez da zuzena. 

 

b) erantzuna ez da zuzena, “comprender” aditzaren lehenengo adiera, Espainiako 

Akademiaren arabera, “abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo” delako, eta 

bigarren adieraren arabera, “contener o incluir en sí algo”. Alegatzaileak berak dioen 

bezala, Konstituzioaren zati dogmatikoak barne hartzen du bai Atariko Titulua bai I. 

Titulua, eta 1. artikulua baino askoz zabalagoa da; izan ere, RAEren definizioaren 

arabera, 1. artikulua barne hartzen badu ere, zatia askoz zabalagoa da. 

Alde batera utzirik aurrekoa, eztabaidagarria den arren, esan daiteke Hitzaurreak, 

asko jota interpretazio-balioa duenak, ez duela barne hartzen zati dogmatikoa, 

konstituzio-testu osoa baizik. Beraz, zati dogmatikoa osatzen dute, esan bezala, 

Atariko Tituluak eta I. Tituluak, ez Hitzaurreak eta 1. artikuluak. 

Horregatik, proposatzen da ATZERA BOTATZEA erreklamazioa. 

1.2.  44. GALDERARI.   
 
Planteamendua:  
 
44. galderan zuzentzat hartzen da b) erantzuna, baina Konstituzioaren 53.2 artikuluak 
dio: "Edozein herritarrek eska dezake babestu dakizkiola 14. artikuluan eta bigarren 
kapituluko lehenbiziko atalean aitortutako askatasun eta eskubideak, auzitegi 
arruntetara jorik lehentasun eta sumariotasun printzipioetan oinarritutako prozeduraz, 
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eta, hala badagokio, Konstituzio Auzitegira jorik babes- errekurtsoaren bidez". Uste dut 
b) erantzuna ez dela zuzena, aditzera ematen baitu babes-errekurtsoa auzitegi 
arruntetan aurkez daitekeela, eta hori ez da egia. Auzitegi arruntetan egin daitekeena 
da babesa eskatu askatasun eta eskubide horientzat, gero babes-errekurtsoa jartzeko 
KONSTITUZIO-AUZITEGIAN. Uste dut erantzun bakar bat ere ez dela zuzena. 
 
Erantzuna: 

Hauxe da 44. galdera: 

Babes-errekurtsoari dagokionez: 
 

a) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, 
lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako prozedura bete ondoren. 30. 
artikuluan aitortutako kontzientzia-objekzioari aplikatu ahal izango zaio. 

b) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, ohiko 
bide judiziala agortu ondoren, lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan 
oinarritutako prozeduraren bidez edo prozedura arruntaren bidez.  30. artikuluan 
aitortutako kontzientzia-objekzioari aplikatu ahal izango zaio. 

c) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, 
lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako prozedura bete ondoren, eta 
ezingo zaio aplikatu 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-objekzioari. 

d) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, ohiko 
bide judiziala agortu ondoren, lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan 
oinarritutako prozeduraren bidez edo prozedura arruntaren bidez, eta ezingo zaio 
aplikatu 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-objekzioari.  
 

b) erantzuna ez da zuzena, honako hau dioelako Konstituzioaren 53.2 artikuluak: 

"Edozein herritarrek eska dezake babestu dakizkiola 14. artikuluan eta bigarren 

kapituluko lehenbiziko atalean aitortutako askatasun eta eskubideak, auzitegi 

arruntetara jorik lehentasun eta sumariotasun printzipioetan oinarritutako prozeduraz, 

eta, hala badagokio, Konstituzio Auzitegira jorik babes- errekurtsoaren bidez. Azken 

errekurtso hori orobat aplika dakioke 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-

objekzioari”. 

 

b) erantzunean, agerian jarri nahi zen agortu egin behar dela bide judiziala (arrunta edo 

prozedura berezi eta sumario bidez) babes-errekurtsoa jarri aurretik (Konstituzio 

AuzitegiaN). Dena dela, galdera idaztean eginiko akats material bategatik, esaten da 

edozein herritarrek eska dezakeela babes-errekurtsoa auzitegi arruntetan… ohiko bide 

judiziala agortu ondoren… 

 

Beraz, erreklamatzaileak arrazoi du, uler baitaiteke babes-errekurtsoa auzitegi 

arruntetan jar daitekeela, eta hori ez da horrela. Konstituzio Auzitegian bakarrik egin 

daiteke. Esan bezala, idazketa-akats bat da.  
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Horregatik, proposatzen dut KONTUAN HARTZEA erreklamazioa, galdera baliogabetzea 

eta erreserbako lehen galderara jotzea (61. zk.).  

 

2. 5398**81R NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA 

 

51. GALDERARI 

 

Planteamendua: Uste du baliogabetu egin behar dela galdera, bi arrazoirengatik:  

 

- d) letrak, beste erantzunek ez bezala, aukera gisa aipatzen ditu c) eta d) letrak. c) letrak 
jasotzen du Autonomia Estatutuaren aurrekari historikoei buruzko eduki teorikoa, 
zuzena den edukia; aldiz, d) letrak ez du eduki teorikorik. Deialdiaren oinarrien 
arabera, ezinbestekoa da edukiei buruzko lau erantzun alternatibo egotea. 
Erreklamatzaileak uste du baliogabetu egin behar dela galdera, soilik hiru erantzun 
posible daudelako eta oinarriak betetzen ez direlako.  

- d) erantzunak, idatzita dagoen moduan, nahasmena sor dezake. Izan ere, letra horrek 
edukirik ez duenez, c) letra bakarrik sartuko litzateke d) erantzunaren barruan.  
Horrenbestez, uste du c) erantzuna eta d) erantzuna zuzenak direla: c) erantzuna, bere 
eduki teorikoagatik, aipatutako aurrekari historikoen arabera; d) erantzuna, soilik c) 
letra jasotzeagatik erantzun zuzen eta bakartzat, lehen azaldutakoarekin bat etorririk.  
d) erantzunean aukera horiek balioduntzat harturik, erreklamatzaileak ondorioztatu du 
erantzun hori dela bietan aukerarik egokiena. Azken batean, erantzun zuzen bakarra 
egon daiteke. 
 

Erantzuna: 

 

Hauxe da ezbaian jarritako galdera: 

Egungo Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren aurrekari historikoei dagokienez, zein 
sartu zen edo ziren indarrean? 
 
a) Eusko Ikaskuntzak 1931ko maiatzean errepublika aldarrikatu ondoren egindako 

estatutu-proiektua, «Lizarrako Estatutu» gisa ezagutzen dena. 
b) «Gestoreen Estatutu» gisa ezagutzen dena, Espainiako Bigarren Errepublikaren 

1931/12/09ko Konstituzioa onartu ondoren egin zena; probintziako diputazioetako 
kudeatzaileek onartutako estatutu-proiektua zen, 1933an erreferendumean 
bozkatu zena. 

c) 1936ko Estatutua, Bigarren Errepublikako Gorteek 1936ko urrian onartu zuzena, 
Gerra Zibila hasita zegoenean. 

d) c) eta d) erantzunak zuzenak dira. 
 

Ikus daitekeenez, d) erantzunak aipatzen ditu erantzun posible gisa d) erantzuna bera 

eta c) letra (azken hori zen zuzena). Berriz ere, akats material bat izan da. Izan ere, d) 

erantzunean adierazi nahi zen aurreko biak zirela zuzenak (b eta c), baina d) letra sartu 

zen akatsez, “bukle” moduko bat sortuz, non d) aukerak bere burua hartzen duen 

erantzun zuzen posibletzat (edukirik gabe), nahasmena eraginez.    

 

Horregatik, proposatzen dut KONTUAN HARTZEA erreklamazioa, galdera ezeztatzea 

eta erreserbako hurrengo galderara jotzea (62. zk.).  
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3. 7906**85K NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA  

 

3.1. 14. GALDERARI. 

Planteamendua: 

Uste du b) erantzuna zuzena dela. Izan ere, laburtuz, hitzaurreak baliorik ez badu ere 

zuzenean aplika daitekeen zuzenbide gisa, interpretazio-efektuak baditu. Horrenbestez, 

d) erantzuna zuzena izateko, zehaztu egin beharko litzateke c) letra: “Konstituzioaren 

zati dogmatikoak barne hartzen du soil-soilik… ”. Hortaz, ñabardura hori egin ez denez 

eta kontuan izanik Hitzaurrea dela balio juridiko eztabaidagarria duen Konstituzioaren 

atal bat, c) eta d) erantzunak zuzenak izango lirateke eginiko interpretazioaren arabera. 

Galdera ezeztatzea eskatzen du. 

Erantzuna: Atzera bota behar da alegazioa. 1.1 alegazioaren erantzunean esandakoari 

eusten diot, eta honako hau gehitu: erreklamatzaileak berak adierazitakoaren harira, 

Hitzaurreak, Konstituzioaren zati bada ere, balio juridiko eztabaidagarria du, eta, 

bestetik, arau osoari dagokion elementu bat da, ez soilik haren zati dogmatikoari.    

Gainera, Hitzaurrean aipatzen diren helburuen artean dago “Zuzenbide-estatu bat 

sendotzea, legearen agintea segurtatuko duena, herriaren borondatearen adierazpen 

den aldetik.” Jakina da “zuzenbide-estatua” delakoak berekin dakarrela ezinbestean 

botere-banaketa, eta botere horiek antolatzen direla Konstituzioaren atal organikoan 

ezarritakoaren arabera. “Legearen aginteari” dagokionez, bi zatietan islatzen da. 

Adibidez, zati dogmatikoan, 91. artikuluan, legezkotasun-printzipioa aldarrikatzen da; 

103.1 artikuluan, Administrazioak men egin behar diela legeari eta zuzenbideari 

adierazten da; edo, azken batean, Konstituzioaren VI. Tituluan, atal organikoan Botere 

Judiziala arautzean zuzenbide-estatuaren beste zutabeetako bat aldarrikatzen da: hots, 

Botere Judizialaren independentzia. Hala nola, 117.1 artikulua edo 118. artikulua, 

aldarrikatzen duena epaileen eta auzitegien epaiak eta gainerako ebazpen irmoak 

betetzeko betebeharra, baita haiei laguntzea ere, hala eskatzen dutenean, prozesuan 

zehar eta ebazpenak betearaztean. Hitzaurrean jasotako beste asmoetako bat, gizarte 

demokratiko aurreratu bat eraikitzea, nire ustez ez dagokio soilik Konstituzioaren zati 

dogmatikoari, testu osoari baizik, baita atal organikoari ere, eta hainbat gaitan eragiten 

du: hala nola Estatuaren deszentralizazioa (ordura arte zentralizatua); tokiko 

administrazioa eta haren autonomiaren errespetua; herritarren partaidetza 

gobernantzan, etab. 

Horregatik, proposatzen da ATZERA BOTATZEA erreklamazioa.  

3.2. 22. GALDERARI. 

Planteamendua: 

Erreklamatzaileak dio erantzunen orrian c) erantzuna hartzen dela zuzentzat, b) ere 

izango litzatekeela zuzena eta, beraz, d) izango litzatekeela erantzun “egokiena”. b) 

erantzuna zergatik hartu behar den zuzentzat azaldu ondoren, baliogabetzea eskatzen 

du. 

Erantzuna: 

Hauxe da 22. galdera: 
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Konstituzioaren I. tituluko bigarren kapituluaren lehenengo atalean aitortutako 
eskubideei eta askatasunei buruz, adierazi zer erantzun den zuzena: 
 

a) Auzitegien aurrean babes daitezke lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan 
oinarritutako prozedura baten bidez, eta, hala behar bada, babes-errekurtso baten 
bidez; ez, ordea, prozedura arrunt baten bidez. 

b) Auzitegien aurrean babes daitezke lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan 
oinarritutako prozedura baten bidez, bai eta prozedura arrunt baten bidez ere. 

c) Auzitegi arruntetan auzibidea agortu ondoren, Konstituzio Auzitegiaren laguntza 
eska daiteke babes-errekurtso baten bidez. 

d) b) eta c) erantzunak zuzenak dira. 
 

Aztertzaileak, testa osatzean, zuzentzat hartu zituen b) eta c) erantzunak, eta 

erreklamatzailea bat dator horretan. Horregatik erabaki zen d) erantzuna zela egokiena. 

Dena dela, akats material baten ondorioz, erantzun zuzena erantzunen orrira 

transkribatzean, c) hartu zen zuzentzat, d) erantzunaren ordez. Nire ustez, ondorioa ez 

da izan behar galdera baliogabetzea (nire iritzian berez akatsik ez duena), erantzunen 

orria baizik, ontzat emanik d) erantzuna (hain zuzen ere, zuzenena delako).  

Ondorioz, proposatzen da ZATI BATEAN ONARTZEA erreklamazioa eta, galdera 

baliogabetzen ez bada ere, aldatzea 22. galderan zuzentzat hartu beharreko 

erantzuna: d) erantzuna, c) erantzunaren ordez.  

3.3. 45. GALDERARI. 

Planteamendua:  

Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoaren 35.3 artikuluaren arabera, uste du 

konstituzionaltasun-arazo bat planteatzeak prozesua eten dezakeela auzia ebatzi arte. 

Hori dela-eta, baliogabetzeko eskatzen du. 

Erantzuna: 

Hauxe da galdera: 

Noiz plantea daiteke konstituzionaltasun-arazo bat? 
 

a) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri zaion 
lege-mailako arau bat, zeinaren balioaren mende baitago epaia, Konstituzioaren 
aurkakoa izan daitekeela, prozesua inola ere eteteko ondoriorik gabe. 

b) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri zaion 
lege-mailako arau bat, zeinaren balioaren mende baitago epaia, Konstituzioaren 
aurkakoa izan daitekeela; prozesua eten egingo da harik eta konstituzio-arazoa ebazten 
den arte. 

c) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri zaion lege 
formal bat soil-soilik, zeinaren balioaren mende baitago epaia, Konstituzioaren aurkakoa 
izan daitekeela, prozesua inola ere eteteko ondoriorik gabe. 

d) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri zaion lege 
formal bat soil-soilik, zeinaren balioaren mende baitago epaia, Konstituzioaren aurkakoa 
izan daitekeela; prozesua eten egingo da harik eta konstituzio-arazoa ebazten den arte. 
 

a) erantzuna hartu da zuzentzat. Konstituzioaren 163. artikuluak hauxe dio: 
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“Prozesuren batean organo judizial batek irizten badio Konstituzioaren aurkakoa izan 
daitekeela kasuan aplikagarri den lege-mailako arau bat, arau hori baliozko izatearen 
baitan dagoelarik epaitza, Konstituzio Auzitegian planteatuko du organo horrek auzia, 
kasuei, formari eta efektuei dagokienez legeak ezarritakoaren arabera; efektua ez da, 
ezein kasutan, araua aldi baterako ahalgabetzea izango.” 

Honako hau diote Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoaren (KALO) 35. artikuluaren 

2. eta 3. atalek: 

“Bi. Prozedura amaitutakoan eta epaia edo dagokion jurisdikzio-ebazpena emateko 
epearen barruan bakarrik planteatu ahal izango du organo judizialak arazoa; 
horretarako, zehaztu beharko du zein lege edo lege-indarreko arauren 
konstituzionaltasuna jartzen duen zalantzan, zein konstituzio-manu jotzen den 
urratutzat, eta adierazi edo justifikatu beharko du zenbateraino dagoen prozesuaren 
erabakia arau horren baliozkotasunaren baitan. Organo judizialak, auto bidez behin-
betiko erabakia eman baino lehen, entzuera emango die alderdiei eta Fiskaltzari, 
konstituziokontrakotasun-arazoa planteatzearen egokitasunari buruz, edo arazoaren 
edukiari buruz, esateko dutena alega dezaten 10 egunen epe erkide eta luzaezinean; 
horren ondoren, beste izapiderik gabe ebatziko du epaileak hiru egunen epean. Auto 
horri ezin jarriko zaio inolako errekurtsorik. Hala ere, hurrengo instantzia edo graduetan 
saia daiteke berriro konstituziokontrakotasun-arazoa, epai irmorik ez den bitartean. 

Hiru. Konstituzionaltasun-arazoa planteatzeak behin-behineko geldieran utziko ditu 
prozesu judizialeko jarduketak, harik eta Konstituzio Auzitegiak konstituzionaltasun-
arazoa onartzen duen erabaki arte. Arazoa onartutakoan, prozesu judiziala geldieran 
egongo da Konstituzio Auzitegiak arazoari buruzko behin betiko ebazpena eman arte.” 

Bi manuak uztartzearen (Konstituzioaren 163. artikulua eta KALOren 35. artikuluaren 2. 

eta 3. atalak) ondorioa da prozesua ez dela inola ere eteten, eta hori da hain justu 

zuzentzat jotzen den a) erantzunak adierazten duena. Aldiz, eten egiten dira jarduketak 

epaia emateko epean, prozedura amaituta, KALOren 35.2 artikuluak adierazi bezala.  

Beraz, prozesua amaitu egin da, eta soilik falta da epaia. 

Ondorioz, ATZERA BOTATZEN da alegazioa. 

 

4. 1191**11K NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA  

 

27. GALDERA INPUGNATU DA. 

Planteamendua: Erreklamatzaileak dio a) eta b) erantzunek hitzez hitz jasotzen dutela 

Konstituzioaren 86. artikuluak ezarritakoa, eta biak direla zuzenak. d) erantzuna ez 

litzateke baliozkoa izango, a) eta b) letrak zuzenak direlako. Baliogabetzea eskatzen du.  

Erantzuna: 

Hauxe da galdera: 

Lege-dekretuei dagokienez, esan zer baieztapen den zuzena: 
 

a) Ezohiko edo presazko premia bat dagoenean ematen dira, eta ezin izango dute eraginik 
izan Estatuko oinarrizko erakundeen antolamenduan, I. tituluan araututako herritarren 
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eskubide, betebehar eta askatasunetan, autonomia-erkidegoen araubidean eta 
hauteskunde-zuzenbide orokorrean. 

b) Berehala eztabaidatu eta bozkatu beharko dira Kongresuan eta Senatuan, eta, bildurik 
ez badago, horretarako berariazko deialdi bat egin beharko da, hura adierazi eta 
hurrengo hogeita hamar eguneko epean.  

c) Bi ganberek, epe horren barruan, berariaz adierazi beharko dute baliozkotzen edo 
indargabetzen duten; horretarako, ganberetako araudiek prozedura berezia eta 
sumario bat ezarriko dute. 

d) Aurreko guztiak okerrak dira. 
 

a) erantzuna ez da zuzena, “edo” disjuntiboa duelako “eta” kopulatiboaren ordez. 

Honako hau dio Konstituzioaren 86.1 artikuluak: 

“1. Premia aparteko eta presazkoaren kasuan…” 

Beraz, kontua ez da lege-dekretuak egitea aparteko edo presazko kasuetan, bi egoerak 

batera gertatzea baizik. Hots, aparteko egoera izatea eta, gainera, presazkoa; bestela, 

ez balitz egongo bi egoera horietako bat, arauak ez luke lege-dekretu baten balioa 

izango Konstituzioaren ikuspegitik. 

b) erantzuna ere ez da egokia, lege-dekretuak eztabaidatu eta bozkatu egiten direlako 

soil-soilik Diputatuen Kongresuan, ganbera hori izanik lege-dekretuak berresten dituen 

bakarra. Hortaz, ez da zuzena b) erantzunean Senatuari egiten zaion aipamena, kasu 

honetan esku hartzerik ez duen ganbera, Konstituzioaren 86.2 artikuluaren arabera.   

Ondorioz, ATZERA BOTA behar da erreklamazioa. 

 

5. 7240**00-P NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA  

 

5.1. 27. GALDERARI 

Planteamendua:  

Uste du a) erantzuna zuzena dela, bat datorrelako Konstituzioaren 86.1 artikuluarekin. 

Erantzuna: 

4. alegazioaren erantzunean aipatutako arrazoi berberengatik, atzera bota behar da 

erreklamazioa. Laburbilduz, a) erantzuna ez da zuzena, “edo” disjuntiboa erabiltzen 

duelako “eta” kopulatiboaren ordez, eta, beraz, Konstituzioaren ikuspegitik ez da 

onargarria lege-dekretuak egitea bi egoera horietako bakarra dagoenean (adibidez, 

premia apartekoa), baina ez bestea (presazko premia). Bi-biak dira beharrezkoak, 

batera. 

ATZERA BOTATZEN da erreklamazioa. 

5.2.  35. GALDERARI 

Planteamendua:  
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Dioenez, kontuan hartzen badugu Konstituzioaren 117.3 artikuluak hitzez hitz dioena, 

d) aukera ere ez litzateke zuzena izango, Konstituzioan ez dagoen zerbait erantsi 

zaiolako.  

Erantzuna: 

Hauxe da 35. galdera: 

Honako baieztapen hauen artetik zein ez da zuzena? 
 
a) Justizia herriarengandik dator, eta erregearen izenean administratzen dute botere 

judiziala osatzen duten epaileek eta magistratuek, zeinak independenteak, 
mugiezinak eta erantzuleak diren eta soilik legearen agindupean dauden. 

b) Prozesu mota guztietan jurisdikzio-ahala erabiltzea, epaitzen eta epaitutakoa 
betearazten, legeek zehaztutako epaitegiei eta auzitegiei dagokie soil-soilik, lege 
horietan ezarritako eskumen- eta prozedura-arauen arabera. 

c) Jurisdikzio-batasunaren printzipioa auzitegien antolamenduaren eta 
funtzionamenduaren oinarria da, autonomia-estatutuetan autonomia-
erkidegoetako justizia-auzitegi nagusiei buruz aurreikusitakoa izan ezik. 

d) Salbuespen-auzitegiak debekatzen dira, baita salbuespen- eta setio-egoerak 
indarrean dauden bitartean ere. 

 

Erreklamatzaileak ez dio c) letra zuzena ez denik, eta planteatzen duena da d) ere ez 

dela zuzena, Konstituzioan ez dagoen zerbait erantsi zaiolako. Hain zuzen, 117.6 

artikuluaren arabera (ez erreklamatzaileak aipatutako 117.3), “debeku dira 

salbuespenezko auzitegiak”; beraz, inolako salbuespenik gabe. Erantzunari erantsi zaion 

atalak ez du baliogabetzen haren zuzentasun juridikoa. Izan ere, “salbuespenezko” 

auzitegiak ere ez daude baimenduta salbuespen- eta setio-egoerak indarrean egon 

bitartean. Konstituzio-xedapenari eduki bat gehitzeak ez du baliogabetzen galdera, 

baldin eta, kasu honetan gertatu bezala, erantzunean jasotako proposamena juridikoki 

egokitzen bada Konstituziora. Erantzunari dagokionez garrantzitsua den gauza bakarra 

da salbuespenezko auzitegiak debekatuta daudela kasu guztietan, salbuespenik gabe, 

baita egoera larrienetan ere, hala nola salbuespen- eta setio-egoeretan.  

Beraz, proposatzen da ATZERA BOTATZEA alegazioa. 

5.3.  64. GALDERARI (ERRESERBAKOA) 

Planteamendua:  

Alegazioak dio erantzunen orrian zuzentzat jotzen dela c) erantzuna, eta d) letra dela 

zuzena. 

Erantzuna: 

Hauxe da galdera: 

Aginduzko mandatuaren pean daude Diputatuen Kongresuko eta Eusko 
Legebiltzarreko kideak? 
 
a) Bai, men egin behar diote kide diren talde politikoari, eta zigorra jaso dezakete 

aurka eginez gero. 



9 
 

b) Bai, herritarren borondatearen mende egotearen adierazpena da. Mandatu hori ez 
egotea iruzurtzat har lezakete herritarrek. 

c) Ez, salbu eta ganberen erregelamenduek ezartzen badute. 
d) Ez, inola ere ez. 
 
Kontuan hartu behar da erreklamazioaren zati bat. Izan ere, berriz ere, akats material 
bategatik, zuzentzat hartu da c) erantzuna, d)-ren ordez, aginduzko mandaturik ez 
dagoelako ganberetan.  
 
Hala ere, ez da egokitzat jotzen galdera osorik baliogabetzea, eta aldatu egin behar da 
zuzentzat hartu beharreko erantzuna: d) erantzuna, c) erantzunaren ordez.  
 

6. 7888**55B NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA  

Planteamendua: Erreklamatzaileak dio akats bat aurkitu dela puntuazioen batuketan, 

eta 28,33ko zuzeneko puntuazioaren ordez, 29,33koa litzatekeela zuzena; 4,72ko 

amaierako puntuazioaren ordez, 4,89koa.  

 

Erantzuna: ATZERA BOTATZEN da erreklamazioa. Puntuazioa berrikusi eta zuzena dela 

ikusi da.  

 

7. 4582**60P NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA  

 

7.1.  42. GALDERARI DAGOKIONEZ. 

 

Planteamendua: Erreklamatzaileak dio galderak eskatzen duela esatea zein den 

okerra lau aukeretatik eta, a) erantzunaz gain, d) ere okerra izango litzatekeela, b) 

eta c) zuzenak direlako.  

 

Erantzuna: Hauxe da galdera: 

Konstituzio Auzitegiari buruzko baieztapen hauetako bat okerra da. Zein? 
 
a) Konstituzio Auzitegia da Konstituzioaren interprete bakarra. 
b) Gainerako konstituzio-organoekiko independentea da. 
c) Konstituzioaren eta bere Lege Organikoaren mende baino ez dago. 
d) b) eta c) erantzunak zuzenak dira. 

 

Ez da zalantzan jartzen a) erantzuna okerra denik (Konstituzio Auzitegia 

Konstituzioaren interprete gorena da, baina ez interprete bakarra, KALOren 1. 

artikulua), kontua da ikustea d) letra zuzena ala okerra den.   

 

d) erantzunak dio b) eta c) zuzenak direla. Eta, hain zuzen ere, zuzenak dira. b) 

erantzunari dagokionez, Konstituzio Auzitegia independentea delako gainerako 

konstituzio-organoei dagokienez (Konstituzioaren 159.5 artikulua); eta c) 

erantzunari dagokionez (KALOren 1. artikulua). Horrenbestez, d) erantzuna ere 

zuzena da, eta erantzun okerra aurkitzea eskatzen zen: hau da, a) erantzuna.    

 

Beraz, ATZERA BOTA behar da alegazioa. 
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7.2.  44. GALDERARI DAGOKIONEZ. 

 

Planteamendua: 

 

Laburbilduz, erreklamatzaileak planteatzen du zuzentzat hartutako erantzuna, b) letra, 

ez dela zuzena, babes-errekurtsoa ezin daitekeelako aurkeztu auzitegi arruntetan. 

 

Erantzuna: 

 

AINTZAT HARTZEN da alegazioa, 1.2 erreklamazioaren erantzunean aipatutako arrazoi 

berberengatik, akats material bat egon delako. b) erantzunean, agerian jarri nahi zen 

agortu egin behar dela bide judiziala (arrunta edo prozedura berezi eta sumario bidez) 

babes-errekurtsoa jarri aurretik (Konstituzio Auzitegian). Dena dela, galdera idaztean 

eginiko akats material bategatik, esaten da edozein herritarrek eska dezakeela babes-

errekurtsoa auzitegi arruntetan… ohiko bide judiziala agortu ondoren… 

 

7.3. 45. GALDERARI DAGOKIONEZ. 

 

Planteamendua: Erreklamatzaileak dio zuzentzat hartutako erantzuna ez dela egokia, 

gai horrek etete-ondorioak dituelako KALOren 35. artikuluaren arabera.   

 

Erantzuna: 

 

3.3 erreklamazioaren oso antzekoa da. 

Erreklamazio horren erantzunean aipatutako arrazoi berberengatik, ATZERA BOTATZEN 

da alegazioa.  

 

 

8. 1426**63W NAN DUEN HAUTAGAIAREN ERREKLAMAZIOA 

 

8.1.  27. GALDERARI. 

Planteamendua:  

Beste erreklamatzaile batzuek bezala, kontuan izanik Konstituzioaren 86.1 artikulua, 

uste du a) erantzuna hartu behar dela zuzentzat, edo bestela baliogabetu egin beharko 

litzatekeela galdera.  

 

Erantzuna: 

 

Gai hau jada aipatu dugu 4. eta 5.1 alegazioen erantzunetan.  Laburbilduz, a) erantzuna 

ez da zuzena, “edo” disjuntiboa erabiltzen duelako “eta” kopulatiboaren ordez, eta, 

beraz, Konstituzioaren ikuspegitik ez da onargarria lege-dekretuak egitea bi egoera 

horietako bakarra dagoenean (adibidez, premia apartekoa), baina ez bestea (presazko 

premia). Bi-biak dira beharrezkoak, batera. 

 

8.2 45. GALDERARI 
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Planteamendua: uste du konstituzionaltasun-auziak etete-ondorioak dituela KALOren 

35. artikuluaren arabera; beraz, erantzun zehatzik ez dagoenez, baliogabetu egin 

beharko litzateke.  

 

Erantzuna: gai hau jada aztertu eta atzera bota da 3.3 eta 7.3 alegazioen erantzunetan, 

eta atzera botatzen da erreklamazioa, arrazoi berberengatik.  

 

Aurrekoa ikusirik, Basauriko Udalerako Administrazio Orokorreko teknikarien lan-poltsa 

eratzeko prozesuaren epaimahaiak, 2022/12/02an eginiko bileran, honako hau erabaki du aho 

batez: 

LEHENENGOA.- AINTZAT HARTZEA 7899**16Z NAN eta 4582**60P NAN duten HAUTAGAIEK 44. 

galderari eginiko erreklamazioak (12. eta 72. erreklamazioak, idatzi honetan), eta, 

ondorioz, galdera hori BALIOGABETZEA eta, haren ordez, erreserbako lehen galdera 

sartzea (61. galdera).   

BIGARRENA.- AINTZAT HARTZEA 5398**81R NAN duen HAUTAGAIAK 51. galdeari eginiko 

erreklamazioa (2. erreklamazioa), eta, ondorioz, galdera hori BALIOGABETZEA eta, 

haren ordez, erreserbako bigarren galdera sartzea (62. galdera). 

HIRUGARRENA.-  AINTZAT HARTZEA ZATI BATEAN 7906**85K NAN duen HAUTAGAIAK 22. 

galderari eginiko erreklamazioa (32. erreklamazioa), eta, ondorioz, zuzentzat hartu 

beharreko erantzuna aldatzea: d) erantzuna, c) erantzunaren ordez. 

LAUGARRENA.- AINTZAT HARTZEA ZATI BATEAN 7240**00P NAN duen HAUTAGAIAK 64. 

galderari eginiko erreklamazioa (erreserbako galdera; 5.3 erreklamazioa), eta, 

ondorioz, zuzentzat hartu beharreko erantzuna aldatzea: d) erantzuna, c) 

erantzunaren ordez. 

BOSGARRENA.-  ATZERA BOTATZEA gainerako erreklamazioak, idatzi honetan azaldu diren 

arrazoiengatik. 

SEIGARRENA.- Emango den ebazpenaren BERRI EMATEA interesdunei, legez zer errekurtso 

dagozkien adierazita. 

ZAZPIGARRENA.- Behin betiko emaitzak Basauriko Udalaren webgunean argitaratzeko agintzea, 

eta poltsatik kanpo uztea amaierako puntuazioa (bost puntu) lortu ez duten 

hautagaiak. 

ZORTZIGARRENA.- Bigarren ariketa praktikoa 2023ko urtarrilaren 23an egingo da, 16: 00etan,    

BIDEBIETA LHIIn (Agirre Lehendakariaren kalea 97, Basauri). 

 

Ebazpen hau izapide-egintza bat da eta ezin da errekurtsorik jarri. Hala ere, kontuan izanik 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 112. eta 121. 
artikuluak, hautapen-prozesuan jarraitu ezin dutenek GORA JOTZEKO ERREKURTSOA aurkeztu 
ahal izango dute Alkatetzan, hilabeteko epean, kontatzen hasita ebazpen hau argitaratu eta 
hurrengo egunetik.  


		2022-12-12T12:23:53+0100
	MIKEL BAGAN URTIAGA - 30620352S




